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RV Actualisatie grondexploitaties 2018
Met het actualiseren van de grondexploitaties wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen 
die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de grondexploitaties van de gemeente 
Leusden en wordt er een doorkijk gegeven naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen. 

Enkele van de vragen: 
- De grondexploitaties schetsen een positief beeld en de weerstandsratio ligt nu een jaar 
boven de norm. De afspraak is dat er dan een voorstel moet liggen om de ratio naar de 
norm terug te brengen. Er kan nu worden afgeroomd en het geld kan worden besteed. 
Waarom ligt er geen voorstel? Er wordt geantwoord dat er in de Voorjaarsnota 2018 
voorstellen volgen om de ratio terug te brengen. 
- Er wordt  ingegaan op de boekwaarde van de Buitenplaats. Er wordt toegelicht dat de 
oorspronkelijke boekwaarde hoger lag maar dat dit met de grondexploitatie 2017 is 
bijgesteld. Hierbij wordt ook gesproken over de mogelijke commerciële gevolgen van het 
terugbrengen van de boekwaarde. Er wordt geantwoord dat de grondwaarde bij verkoop los 
staat van de boekwaarde. De verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van  een taxatie. 
- Ten slotte wordt gevraagd in welke orde van grootte de gevolgen rondom de 
vennootschapsbelasting moeten worden gezien.  Er wordt geantwoord dat dit een lastige 
kwestie is.  De wetgeving hieromtrent ging per 1 januari 2016 in, maar de regels werden 
pas later duidelijk. Daardoor is het voor veel gemeenten zoeken hoe hiermee om te gaan. 
Het  gaat om grote bedragen maar de gemeente gaat uit van een positief risico.  Herijking 
van de cijfers omtrent de vennootschapsbelasting wordt opgepakt in aanloop naar de 
begroting 2019. 

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst

RV Zorgadministratie
De raad wordt voorgesteld het college opdracht te geven om de 
dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van de zorgadministratie voor 
Jeugdhulp en WMO met de gemeente Amersfoort per 1 januari 2019 op te zeggen en uit te 
besteden aan een commerciële partij middels een Europese aanbesteding. Voor de 
ontvlechtingskosten wordt de raad gevraagd een budget van €420.000 vast te stellen en 
deze te dekken vanuit de Algemene reserve. 

Terugblik
Vragen over de nieuwe constructie; waarom doen we het niet zelf; zijn er parallellen te 
trekken ten aanzien van de samenwerking Bunschoten-Baarn-Soest;  welke garanties heeft 
de nieuwe oplossing die wordt voorgesteld; kan een marktpartij aan onze eisen voldoen; 
krijgt Leusden meer grip en is het probleem  van late facturering opgelost; kosten als gevolg 
van overstap t.a.v. gegevensbeheer; de korte periode waarin gunning en implementatie 
moeten worden gerealiseerd (uiterlijk 1-1-2019)? 

Van Beurden geeft aan dat Leusden door de overstap meer grip zal krijgen op de 
overheadkosten. De administratie in eigen huis of bij Larixlaan organiseren past niet bij 
onze kerntaken. Wethouder verwacht meer grip te krijgen omdat als onderdeel van dit plan 
de markpartij verzocht wordt een dashboardfunctie leveren. 



De frictiekosten bestaan uit de kosten die Amersfoort moet maken omdat het werk van 2fte 
komt te vervallen. Uitstellen van deze stap brengt risico met zich mee dat Leusden een jaar 
langer geen grip heeft op de kosten. 
De samenwerking in de regio wordt niet aangetast. Op onderdelen (bijv. inkoop) blijven de 
gemeentes gezamenlijk optrekken. 

De fracties adviseren tot bespreekstuk in de raad. 

Verbonden Partijen
Veelal staan de jaarstukken/kaderstukken van verbonden partijen alleen geagendeerd voor 
de informatiemarkt. Echter gezien de opstartfase van de nieuwe raad, én kennismaking van 
de raadsrapporteurs met deze verbonden partijen, wordt voorgesteld deze raadsvoorstellen 
en verbonden partijen stuksgewijs met elkaar door te lopen. 

RV VRU Jaarrekening 2017, 1e wijziging programmabegroting 2018, ontwerp begroting 
2019

Toezegging:
Burgemeester Bouwmeester informeert de raad over de rol van politie en brandweer in het 
vervolg van de plaatsing AED’s/hartslag.nl.  

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst

RV GBLT Jaarrekening 2017 en Kadernotitie 2019

Vragen over het deel dat dat Leusden ontvangt uit het overschot bij GBLT, treden er nog 
meer gemeenten toe? Stijgen de kosten als gevolg van het invoeren van DIFTAR? Kan de 
klachtenprocedure nader onderzocht worden?
De heer Overweg geeft aan dat de raadsrapporteurs volgende week in gesprek gaan met 
wethouder en de contactpersoon GBLT. Ze zullen vraag voorleggen of de ingeboekte 
besparing wordt gehaald. Rapportage volgt. 

Toezeggingen: 
Wethouder Vos zegt (Leusdense) cijfers toe over afname bezwaren. 
Wethouder Vos gaat kijken wat hij kan betekenen ten aanzien van deze klacht. 
Wethouder pakt suggestie op om inwoners halverwege het jaar te informeren over hun 
verbruikskosten tot nu toe t.a.v. aanbieden restafval. 

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst

RV GGDrU Ontwerpbegroting 2019

Wethouder Kiel geeft aan dat de directeur GGDrU in september bij de Uitwisseling in zal 
gaan op de samenwerking in de volle breedte maar in ieder geval ook op digitaal dossier. 

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst



RV RWA Jaarrekening 2017 en Meerjarenbegroting 2019-2022 
Portefeuille Kiel; ambtelijk: Esther Mouissie

Roskam geeft aan dat de raadsrapporteurs volgende week een gesprek hebben met 
wethouder en directeur om hen te infomeren over stand van zaken. Rapportage volgt.  

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst

RV RUD Ontwerp Programmabegroting 2019
Portefeuille Van Beurden; ambtelijk: Co van der Thiel

Wethouder Van Beurden geeft aan dat de RUD zich richt op basis op orde: outputgericht 
werken en efficiency. Verder wordt gekeken naar de samenwerking met de andere RUD in 
provincie Utrecht. 
Ten aanzien van invoering van de Omgevingswet stelt de RUD zich dienstbaar (volgend) 
op. Men geeft advies op aspecten in de leefomgeving. 
De heer Lonink heeft namens de raadsrapporteurs aan dat zij in dit dossier geen zaken 
gevonden. De rapporteurs stellen hun bevindingen op en delen die met de raad. 

De fracties adviseren tot plaatsing op de hamerstukkenlijst


